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«Весь ceiT театр, а ми в нъому актори». 
Рецензш на журнал «Театральшсть у лперату- 
pi i культурЬ)

3 вщомого вислову Вшьяма Шексшра роз- 
починаеться другий номер наукового журналу з 
германсько! i слов’янськоУ фшолоп! «Germanos
lavica» за 2014 р к  пщ назвою «Театральшсть у 
лкератур! i культурi». Цього разу в центр! уваги 
журналу, який було засновано в Праз! ще 1931 
року i вщновлено тел я  тривало'У перерви у 1994 
рощ, одна з найактуальшших тем сучасного лке- 
ратурознавства i театрознавства, яка перебувае в 
pycai популярно!' ниш зацкавленост! процесами 
1нтермед1 альност1 в культур!.

В низщ грунтовних статей робиться спроба 
наукового дослщження концепту театральное^ 
з мЬккультурноУ перспективи. Пщ поняттям «те
атральшсть» розум1еться сфера зображення й 
шсцешзац!!, при чому понятшно-категор!альний 
апарат, який походить з драми, сягае далеко за ТУ 
меж! i використовуеться для опису р!зномаштних 
Усторико-культурних явищ.

Поняття «театрал ьност1» також протиставля- 
еться на концептуальному piBHi поняттю «пер- 
формативностЬ. Театральшсть пов’язана 3i сфе
рою театру i конкретизуеться певними культур- 
но-!сторичними умовами. Натомють «перформа- 
тивн!сть» пов’язана з явищем саморефлекаУ дШ 
взагал! i з Ух здатнютю до створення дшсность

Журнал складаеться з чотирьох роздшв. У 
першому йдеться про театральшсть у книжкових 
мед1а, у другому -  про театральшсть в наративах 
та юторюграфГУ XVIII-XIX ст., в третьему -  про 
театральн1сть в текстах драм, а також про теорш 
мови i семютику театру, а останшй четвертий роз- 
дш присвячено театральное!) й театру з перспек
тиви германо-слов’янських взаемин.

Особливого значения в контекст! штермеди 
альних студш набувае поеднання дослщжень 
класичних TB opiB  лггератури з анал1зом сучасних 
драматичних текст!в. Так, 1тка Павлшова у стагп 
«Текстова театральшсть як специф1чна риса су-

часноУ (шмецькомовноУ) драматург!!» звертаеться 
до п’ес Евальда Пальметсгофера як до особливо 
яскравого зразка тако! драматично! творчость 
Слщ вщзначити влучшеть такого вибору матерн 
алу дослщження, адже згодом в червш 2015 року 
цей австршський драматург отримав найвищу на- 
городу в е в т  шмецькомовноУ драми -  головний 
приз жур1 Мюльгаймського фестивалю «П’еси 
2015». Авторка статп nopiBHioe новггш тенденщУ 
шмецькомовноУ драматург!! з принципами кла- 
сичноУ драми, окресленими в книз1 Петера Сощц 
«Teopia сучасноУ драми» i вказуе на особливоси 
структурних змш драматичного твору, яю ведуть 
до переходу драми на р!вень театрального тек
сту або ж тексту для театру у розумшн видатноУ 
дослщнищ постдраматичного театру Герди По- 
шман. Зокрема, 1тка Павлшова зазначае: « Кри
за або ж неспроможшеть драми до репрезентащУ 
м!жособист!сно! д!У i зникнення традиц!йних тем 
призвели до руйнування меж традицшно! фор- 
ми» (S. 111). При цьому серед основних критерь 
Ув театрального тексту називаеться «текстуальна 
театральшсть». I. Павл1шова пропонуе викорис- 
товувати п!д час анал1зу драматичних текст!в по- 
ряд з «текстуальною театральнютю» також по
няття «драматичности), пщ якою вона розум1е 
«внутр1шню фкщональну театральшсть драми, 
яка розкриваеться за допомогою штерпретащУ 
окремих сцен i д1й в межах внутр1шньоУ ко му Hi ка- 
тивно! системи» (S. 113). Натомють «текстуальна 
театральн!сть» е авторефлексивною, !манентною 
якгеною характеристикою тексту, яку можна та
кож позначити як «аналогична театральн!сть»1 
яка завжди мае на меН власну функцюнальшеть 
в зовншшй комункативнш систем!» (S. 113). За- 
слуговуе на увагу також введения термiну «Hocii 
тексту» замють звичного «персонаж!» стосовно 
театральних текст!в. Майстерний анал!з твор!в 
Пальметсгофера допомагае побачити практичне 
вт!лення теоретичних положень постдраматично! 
Teopii.

Теоретичн! аспекти структуралютського аналь 
зу драми i театру в працях Яна Мукаржовського 
i Юр!я Вельтруського виевгглено в шшш цкавш 
статт! Герти Шмщ. Авторка анал!зуе багатознач- 
н!сть поняття «знак» при анаиз! драматичних 
TBopie i театральних вистав зг!дно з поглядами 
чеських представнишв структурал!зму i семюти- 
ки першо! половини XX ст., вказуючи на можли- 
вост! застосування Ух здобутк!в також гид час ш- 
терпретащ! сучасних театральних п’ес.

Випуск другого номеру журналу «Германосла
вка» за 2014 р к  пщ загальною назвою «Театраль
шеть в лкератур! й культур!» мютить цшу низкку 
грунтовних публкацш, яю будуть цкав1 для теа- 
трознавц!в i дослщниюв драми, герман!ст1в, сту- 
дент!в-ф!лолог!в, а також для вс!х, хто цкавиться
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останшми тенденщями в дослщженнях драми й 
театру, а також театральней, перформативно!' скла- 
дово! европейсько!' культури загалом.

Микола ЛтЫвщъкий 
кандидат фЫологлчпш наук

Jozef Bremer. Czy wolna wola jest wolna? Kom- 
patabilizm na tie badan interdyscyplinarnych.— 
Krakow : Wydawnictwo WAM, 2013.— 396 s.

Бремер Юзеф. Чи вшьною е свобода вол!? 
Компатибшзм на тл1 м1ждисципл1нарних дослщ- 
жень.— Крамв : Вид-во WAM, 2013.— 396 с.

Грунтовне дослщження доктора габштова- 
ного, професора, ректора Академи “1гнат1анум” 
у Краков! Юзефа Бремера продовжуе тему три- 
валих дискус1й навколо питания свободи волк 
1стор1я праць фшософ!в-попереднимв та сучасн1 
досл1дження цього питания доводять, що тема 
не тшьки не вичерпала себе, а й дос1 е вдячною 
для здшенення м1ждисципл!нарних дослщжень та 
досл!джень i3 залученням можливостей нов1тнь- 
0 1  науки. Професор Бремер слушно окреслюе 
актуальшеть таких дослщжень: “Свобода вол! е 
одтею з характеристик особистост!. Завдяки !й 
ми приймаемо самост!йн1 й добровшьш р!шення, 
зд!йснюемо Bn6ip. Свобода Boni не е чимось дру- 
горядним, щеться про природу нашого людського 
розумшня себе та шших. Свобода вол1 е основою 
нашого буття в сусшльствд самого суспшьства, 
систем пол]тики й Mopani. Без вщповщальност!, 
яка пов’язана з! свободою вол1, важко було б го
ворите про добро й зло, покарання й винагороду, 
про виправдання й вину. Прийняття добровшьних 
pinienb в1др!зняе нас вщ тварин, поведшка яких е 
шетинктивною”.

Ставлячи важливе питания про те, чи справд! 
людина вптьна у прийнятт1 р1шення та зд!йсненн1 
вибору, професор Бремер пщкреслюе факт, що й 
дош, незважаючи на два тисячол1ття рефлекеш, 
нема загально! однозначно! вщповщ на це питан
ия. Це евщчить про те, що маемо справу з одшею 
з концептуальних проблем фшософн.

У сучасних наукових дослщженнях i3 питания 
свободи вол1 беруть участь представники фор- 
мальних, гумаштарних, суспшьних, правознавчих 
i природничих наук. Окр1м м!ждисципл1нарно! на- 
уково! дискусИ на тему свободи вол!, тривають та
кож диску си у двох додаткових, взаемопов’язаних 
площинах: науковш та науково-популярнш.

Долучаючись до дискусй про свободу вол1 як 
фшософ, автор монографй обгрунтовуе значения 
фшософсько! думки у вирштенн! цього питания:

ф1лософськ1 проблеми, на в1дм1ну в1д природни
чих чи математичних, не е складними питаниями, 
ям noTpioHO було б розв’язувати експерименталь- 
ним шляхом чи здшененням емп1ричних вщкрит- 
т1в. Фшософсьи проблеми найчаст1ше дотичн! 
найважливших питань нашо! екзистенц!!, на ям 
немае однозначно! в1дпов!д1.

Важливим результатом, на думку Юзефа Бре
мера, е вщродження й актуал1защя вщомих в 
icTopii ф1лософп вчень про проблему свободи вол1 
-  компатибшзму, л1бертаризму й детерм1н1зму -  i 
погляд на них через призму сучасних досягнень 
нейрологи.

Наукова праця професора Бремера представ- 
ляе вибраш результати багатьох м!ждисципл!- 
нарних дослщжень з теми. У першому роздш 
зд1йснюеться детальна характеристика терм!н1в 
i понять, до яких звертаеться автор у подалыних 
частинах робота.

Другий роздш знайомить читача з вибраними 
вщомими з icTopi! ф1лософй поняттями свободи 
воль Автор представляе !х хронолог1чно та з ура- 
хуванням груп пропонованих ними р1шень, ям 
окреслен! як компатибгазм, л!бертаризм, детер- 
MiHi3M.

У третьему роздш1 професор Бремер зосеред- 
жуеться на сучасних фшософських i науково-тео- 
ретичних аргументах, ям  пщтримують та запере- 
чують свободу вол1.

У четвертому й п’ятому розд1лах читач мае 
можливють ознайомитися з результатами експе- 
риментальних наукових досл!Джень, представле- 
них для вщображення причиново! залежност! м1ж 
евщомими, !нтенц!йними вольовими та неевщо- 
мими, нештенцшними нейрональними процеса- 
ми, ям вщбуваються в мозку.

У шостому роздш автор коротко зупиняеть- 
ся на питаниях, ям пов’язан! з! свободою вол! з 
погляду етики, i вщпов1дае на питания, чи до
слщження психологи та нейронаук вплинули на 
розумшня свободи вол1 в карному й цившьному 
кодекс! та псих1атрй.

Детально анал1зуючи включен! в монографш 
досл!дження, автор схиляеться до компатибш- 
стичного розум!ння свободи вол!. Досл!дження 
професора Бремера спираеться на широку фшосо- 
ф1чну i наукову л!тературу з предмета, переважно 
шмецькомовну та англ!йськомовну, i е м!ждисци- 
пл!нарним дослщженням.

Найважлив!шим завданням пращ е анал1тич- 
ний погляд на сучасш Teopi! свободи вол!, що 
належать як науковцям-гуманищням, так i пред- 
ставникам природничих наук. Автор пщтверджуе, 
що ni Teopi! мають свое коршня в icTopii людсько! 
думки.

Окрйм того, Юзеф Бремер окреслюе cnoci6 
поеднання -  в межах компатибшзму -  аргумента


